
 

Side 1 

Foreningsvedtægt 

Foreningens navn, formål og hjemsted  

§1 

Foreningens navn er: ”YaSally Charity Organisation”. 

§2 

Foreningens formål er primært at hjælpe børn, unge og kvinder fra Upper Nuimi District i 
Gambia, Africa. Distriktet tilhører et af de fattigste områder i Gambia, og har derfor brug for 
den største målrettede hjælp. 
 
Hovedformålet er at bidrage til social og økonomisk udvikling i distriktet med fokus på 
facilitering af gode uddannelses- og sportsmuligheder. 
  
Hjælpen vil omfatte skoleudstyr, undervisningsmaterialer og sportsrekvisitter, men vil også 
være støtte til projekter, hvor det handler om hjælp til selvhjælp. 
 
Hjælpen vil især være indsamlede effekter til børn og unge, der har en bred nytteværdi for så 
mange som muligt (f.eks. skolemøbler, skriveredskaber, skoletasker, 
undervisningsmaterialer, cykler, aktivitets- og sportsredskaber, legetøj mv.). 
 
Foreningen vil støtte opstart af forskellige sociale og foreningsmæssige projekter. Det kunne 
f.eks. være etablering sportsklubber for børn og unge, syklubber for kvinder, oplæring i 
dyrkning af forskellige afgrøder, etablering af vandforsyninger osv. 
 
Foreningen vil støtte fodboldturneringen ”Yasally Cup”, hvor unge mennesker spiller en årlig 
turnering, hvor udvalgte hold fra fokusområdet kan deltage. Det er endvidere et mål at 
etablere andre sportshold for både mænd og kvinder. Støtten kan være kontant og/eller med 
indsamlet relevant sportsudstyr. 
 
Derudover vil foreningen søge at indsamle midler til eventuelt at betale for udvalgte børns 
skolegang på baggrund af konkrete og løbende vurderinger. Dette vil dog være i yderst 
begrænset omfang. 
 
Endelig er det foreningens mål på sigt at støtte opbygningen af en sundhedsklinik i området. 
 
Generelt retter foreningens støtte sig primært målrettet mod FN’s verdensmål prg. 3 
”Sundhed og Trivsel” samt prg. 4 ”Kvalitetsuddannelse”, men andre mål berøres også i 
støttearbejdet. 
 

§3 

Foreningens hjemsted er:             Odense Kommune. 
 
Foreningens adresse er:               Fåborgvej 308, st., 5250 Odense SV. 
 
Foreningens hjemmeside er:        www.yasally.dk 

 



 

Side 2 

Medlemmer  

§4 

Som medlem kan optages enhver dansk eller udenlandsk statsborger, der ønsker at medvirke 
til at arbejde for støtte i henhold til prg. 2. 

§5 

Optagelse sker ved skriftlig eller mundtlig henvendelse. Hvis optagelsen godkendes sendes 
fremsendes optagelseskvittering el. lign. 

§6 

Medmindre andet er fastsat, betales kontingent forud for et år ad gangen. 

§7 

Indmeldelse kan nægtes, hvis særlige grunde taler herfor, og hvis 2/3 af bestyrelsens 
medlemmer stemmer for nægtelsen. Foreningen er ikke pligtig til at oplyse ansøger om 
grunden. Ønsker den afviste stadig indmeldelse, skal nægtelsen prøves ved førstkommende 
generalforsamling. 

§8 

Udgår. 

§9 

Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til formanden som, hvis nødvendig tager 
sagen med til bestyrelsen. Opsigelsesvarslet er tre måneder. 

Medlemmers rettigheder og pligter  

§10 

Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens love, regler, formålsbestemmelse og 
adfærdskodeks. 

§11 

Medlemmerne har ret til at følge med i foreningens virke i henhold til løbende 
bestyrelsesbeslutninger. 

Kontingent  

§12 

Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.  

Kontingentet fastsættes således, at 1. medlem af en husstand betaler det største beløb, og 
efterfølgende medlemmer at husstanden kan indmeldes til et mindre beløb. 

 



 

Side 3 

§13 

Kontingentet betales årligt og opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen. 

Bestyrelsen  

§14 

Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af foreningens drift. Foreningens 
formand vil altid være stifteren Momodou Sise, Fåborgvej 308, st., 5250 Odense SV, og han 
er således aldrig på valg. 

§15 

Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for 3 år adgangen. Revisorer 
vælges ligeledes for 3 år ad gangen på generalforsamlingen. Genvalg er muligt. 
 
På den stiftende generalforsamling den 8. september 2009 konstituerede bestyrelsen sig, og 
denne betyrelse er først på valg igen ved 3. ordinære generalforsamling i 1. kvartal 2013. 

§16 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 

§17 

Det påhviler bestyrelsen at konstituere sig på eller umiddelbart efter generalforsamling. 
 
Bestyrelsen består af følgende medlemmer: 

 Formand (Er ikke på valg) 
 Næstformand 
 Kasserer 
 Sekretær 
 1 bestyrelsesmedlem 

Den til enhver tid siddende bestyrelse kan udnævne én eller flere særlige rådgivere. Disse 
deltager på bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 

§18 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der offentliggøres over for medlemmerne. 

§19 

Medlemmerne har ikke adgang til bestyrelsesmøder. 

Ordinær generalforsamling  

§20 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 



 

Side 4 

§21 

Generalforsamlingen afholdes hvert år i 1. kvartal. Formanden indkalder. Den stiftende 
generalforsamling blev afholdt den 8. september 2009 og 1. ordinære generalforsamling 
afholdes i 1. kvartal 2010. 
 
Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt fysisk, men kan dette ikke lade sig gøre på grund 
af begrænsninger i forsamlingsfrihed mv. kan bestyrelsen beslutte at afholde 
generalforsamlingen elektronisk i en form, som bestyrelsen finder mest hensigtsmæssig. 

§22 

Indkaldelse skal ske skriftligt til medlemmerne med 2 uges varsel. 

§23 

Ethvert aktivt medlem, der med gyldigt medlemsbevis / kvittering for indbetaling af kontingent 
kan dokumentere sin adgangsberettigelse, er mødeberettiget på generalforsamlingen. 

§24 

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med minimum følgende punkter:  
 

1) Valg af dirigent 
2) Valg af referent 
3)   Bestyrelsens beretning om året der gik v/formanden 
4)   Fremlæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren 
5)   Forslag til næste års budget og kontingent v/kassereren 
6)   Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder revisor 
7)   Indkomne forslag 
8)   Eventuelt 

§25 

Alle aktive medlemmer, som har betalt kontingent, er berettiget til at stemme på generalfor-
samlingen. Alle aktive medlemmer har én stemme. 

§26 

Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.  
 
Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end eet medlem. 

§27 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må være 
medlem af bestyrelsen. 

§28 

På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen ved formanden beretning om foreningens 
virksomhed. 

§29 

På generalforsamlingen vælges formand, 4 bestyrelsesmedlemmer samt 1 revisor. 



 

Side 5 

§30 

Medlemmer og/eller bestyrelse, som ønsker at stille forslag til afstemning udenfor de faste 8 
punkter i dagsordenen, skal indsende deres forslag 7 dage inden generalforsamlingen til 
formanden.  
 
Modtagne forslag offentliggøres inden generalforsamlingen. Afstemninger skal ske skriftligt, 
såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer ytrer ønske herom. 
 
Afstemninger på fysiske generalforsamlinger vedtages med simpelt flertal blandt de 
fremmødte medlemmer. 
 
Afstemninger på elektroniske generalforsamlinger vedtages med simpelt flertal blandt de 
medlemmer, der har valgt at afgive stemme. 
 

§31 

Udgår. 

Ekstraordinær generalforsamling  

§32 

Såfremt 50 procent af foreningens medlemmer ønsker det, skal der indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling. 

§33 

Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende mødeindkaldelse. 
Bestyrelsen skal endvidere berette om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse. 

§34 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes ligesom den ordinære generalforsamling, jfr. 
§§22-31 

Regnskab og formue 

§35 

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 

§36 

På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af 
generalforsamlingen. 

§37 

Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale udgifter. Indtægter og udgifter 
registreres på betryggende vis med fuld dokumentation. Alle udgifter og indtægter skal 
godkendes af formanden. 
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§38 

Før den ordinære generalforsamling skal revisor have revideret regnskabet. Revision finder 
sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. 

§39 

Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, hvis revisor ønsker det.  

§40 

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor. 

§41 

Foreningens formue skal, hvis den overstiger, hvad der er nødvendigt for afholdelse af 
løbende udgifter, anbringes på opsparingskonto i bank. 

Tegning og hæftelse  

§42 

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være 
formanden eller næstformanden. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura. 

§43 

Det påhviler ikke nogen af foreningens medlemmer at hæfte personligt for påtagede 
forpligtelser. Dog finder de almindelige erstatnings- og foreningsretlige principper anvendelse.  

Stridigheder  

§44 

Det påhviler bestyrelsen i mindelighed at løse opståede stridigheder. 

§45 

Kan stridigheder ikke løses i mindelighed, skal disse løses ved formandsbeslutning. 

Eksklusion  

§46 

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter, eller beslutninger, som er vedtaget 
af generalforsamlingen, eller som på anden måde handler til skade for foreningen, kan af 
bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal 
stemme for eksklusionen. 

§47 

Eksklusionsbeslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der træffer den endelige 
beslutning. Stemmer minimum 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen for eksklusion, 
står den ved magt. 



 

Side 7 

Vedtægtsændringer  

§48 

Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med 
minimum 2/3 af de afgivne stemmer. 

Opløsning  

§49 

Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de 
fremmødte aktive medlemmer stemmer for opløsning. 

§50 

Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning udloddes til almennyttige formål, der 
ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende 
generalforsamling 

Godkendelse  

§51 

Disse vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling den 8. september 2009, jf. 
underskrevet referat af den stiftende generalforsamling. 
 
Prg. 15 revideret og godkendt på generalforsamlingen den 7. marts 2012.  
 
Prg. 12 revideret og godkendt på generalforsamlingen den 26. marts 2014 (herudover er 
foreningens adresse præciseret administrativt). 
 
Vedtægterne gennemskrevet og opdateret og vedtaget på generalforsamlingen den 26. 
august 2021. 


